Plec de clàusules que regirà la
contractació del desenvolupament d’una
eina online moderna i interactiva amb el
celler que doni una informació confiable i
que optimitzi el temps dels cellers per
poder ser més productiu, mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el desenvolupament d’una eina online moderna i interactiva amb el
celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps del cellers per poder ser més
productiu d’acord amb els Plecs de prescripcions tècniques.
El programari final a desenvolupar s’ha de composar d'una sèrie d'elements diferenciats
desenvolupats de forma modular i integrats entre sí a través d’una sola Base de dades central:
Aplicació web, aplicació d'escriptori, app mòbil, api restFUL, eina de business intelligence. Així
mateix inclou la seva implantació i unes precisions d'actualitzacions durant 5 anys. I tot, d'acord
amb les característiques que es detallen al document "Estudi i generació del dossier d’anàlisi
tècnic pel desenvolupament d’una eina online moderna i interactiva amb el celler que doni una
informació confiable i que optimitzi el temps del cellers per poder ser més productiu". Aquest
document té la consideració de Plec de Prescripcions tècniques del contracte.
La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per mitjà de la Resolució
Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga
subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat,
entre d’altres, el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Girona, sistema
alimentari sostenible” presentat a la convocatòria PECT del Programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020, regulada Que l’Ordre PRE/161/2019, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre
PRE/197/2020, de 10 de novembre, amb la correcció d’errades publicada al DOGC número 8272,
de 16 de novembre de 2020, de la Generalitat de Catalunya, aprova les bases reguladores per
a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT. Aquest PECT inclou l'operació PR15-019631 "Recuperació, potenciació i valorització de
les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l'Empordà" de la qual és beneficiari el Consell
Regulador de la Denominació d'Origen Empordà (d'ara endavant "Consell Regulador")
El projecte PECT “Girona, sistema alimentari sostenible” compta amb el cofinançament, en un
50% de la despesa elegible, pel Fons Europeu Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc
del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Codi de l’expedient: 2022/004
Divisió en lots: No es pot dividir en lots atès que és el desenvolupament d’una aplicació
informàtica general, que no pot funcionar amb mòduls separats.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) 72212000-4 Serveis de programació de software de aplicació.

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el plec de
prescripcions tècniques.
La idoneïtat del contracte rau en que permet donar resposta a la necessitat definida en el PECT
de creació d'una aplicació que interaccioni de forma eficient i moderna amb el celler i viticultor.
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En el projecte s'explica que tots els cellers emparats dins una denominació d'origen de qualsevol
territori europeu estan sotmesos a controls exhaustius per tal de poder certificar que els seus
productes tenen garantia d'origen i qualitat. En el transcurs d'aquests controls els consells
reguladors hi juguen un paper molt important expedint la majoria de certificats, permisos i
realitzant la major part de controls necessaris que posteriorment els cellers han d'utilitzar per
poder dur a terme les auditories anuals sense incidències.
Els procediments de control de traçabilitat, estocs, moviments de vins, expedició de certificats i
distintius, analítiques, aforaments de cellers i vinya, etc.. es realitzen a base de sistemes
antiquats, poc productius i amb un ús molt poc eficient de les noves tecnologies que permetin
rapidesa, tractament de dades, interacció de les parts, cerca d'informació i en el que es fa un
malbaratament de recursos innecessaris com un excés de l'ús del paper i del temps.
El plantejament d'una eina online moderna i interactiva amb el celler que doni una informació
confiable i que optimitzi el temps del celler per poder ser més productiu és fonamental.
Atès també que el Consell Regulador no pot resoldre aquesta necessitat amb els mitjans que té,
el desenvolupament del programa per part d'una empresa especialitzada és la resposta idònia
a les necessitats del PECT.

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
Determinació del preu: El preu es determina a tant alçat, formulat d'acord amb les estimacions
que conté l'"Estudi i generació del dossier d’anàlisi tècnic pel desenvolupament d’una eina online
moderna i interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps
del cellers per poder ser més productiu", document que té la consideració de Plec de
Prescripcions tècniques del contracte. en temes de preus unitaris.
Els licitadors que ofereixin un preu superior al pressupost màxim quedaran exclosos de la licitació.
Valor estimat del contracte: 58.950,00 €, IVA no inclòs. El seu càlcul s'ha determinat pel
tècnic autor del document "Estudi i generació del dossier d’anàlisi tècnic pel desenvolupament
d’una eina online moderna i interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que
optimitzi el temps del cellers per poder ser més productiu".
Pressupost base de licitació:
Preu dels treballs: 58.950,00 €, IVA no inclòs
Import IVA: 12.379,50 €
Import total (IVA inclòs): 71.329,50 €
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses
que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució
del contracte.
Existència de crèdit: S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència
de crèdit per al pagament del contracte. Les obligacions econòmiques que es deriven d'aquest
contracte s'atendran amb les aplicacions pressupostàries que a aquest efecte es consignen al
pressupost del Consell Regulador corresponent de l'any 2022.
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Quarta. Termini de durada del contracte
Termini de durada del contracte és fixa en 7 mesos, que comencen a comptar des de l'endemà
del dia que es formalitzi el contracte mitjançant la seva signatura.
S’estableixen 3 fases de validació en l’execució del servei que porten associades diferents
lliuraments:
•

•
•

Primera fase: com a màxim, al cap de 3 mesos de la signatura del contracte. Inclourà
mostres de tota la feina de construcció de la base de dades i posada en funcionament de
l'aplicatiu base.
Segona fase: com a màxim, al cap de 5 mesos de la signatura del contracte. Inclourà la
construcció del web fins a l'activació de l'extranet.
Tercera fase: com a màxim, al cap de 7 mesos després de la signatura del contracte. Es
lliurarà l'app construïda, implantada i desplegada. Amb aquesta versió final, es lliurarà
també un manual tècnic amb les instruccions necessàries de funcionament del APP i el
WEB.

Cadascuna d'aquestes tres fases seran sotmeses a aprovació per part del Consell Regulador. Per
cada fase el Consell Regulador s’atorga un màxim de 15 dies naturals per dur a terme aquesta
validació.
A partir del lliurament de la versió definitiva, l’adjudicatari haurà de facilitar, inclòs en el preu,
el seu allotjament i possibles actualitzacions i manteniment durant els 5 anys següents.
Igualment, durant aquest període es proporcionarà l’assistència gratuïta in situ necessària i la
formació del personal tècnic i administradors del Consell Regulador i dels cellers associats,
segons s’indica al punt iv del plec de prescripcions tècniques.
Possibilitat i durada de les pròrrogues: No

Cinquena. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte és de naturalesa privada i es regirà pel plec de condicions, pel plec de
prescripcions tècniques, per les Instruccions internes per a l'adequació de la contractació dels
serveis vinculats a l'execució del PECT PR15-019631 "Recuperació, potenciació i valorització de
les varietats tradicionals lledoner i caranyana de l’Empordà” i publicades en el web corporatiu
(https://www.doemporda.cat/), en tot allò que no s’oposi a ambdós, a la proposició que formuli
el licitador que finalment resulti adjudicatari i en tot allò que no hi estigui previst, per les normes
de Dret privat.
L'oferta presentada pel licitador adjudicatari formarà part de les condicions del contracte.
El licitador accepta de forma expressa la seva submissió als plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte, els quals accepta íntegrament amb la
presentació de la seva oferta.
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El licitador adjudicatari queda obligat al compliment de les disposicions vigents respecte al
personal que ocupi en l'execució del servei objecte d'aquest contracte, especialment respecte a
la legislació laboral i fiscal, així com de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals.
L'òrgan de contractació és el President del Consell Regulador.
La persona responsable del contracte és l’Alícia Juher Chetrit.
El contracte es formalitzarà mitjançant la seva signatura.

Sisena. Admissió de variants
No s’admetran variants.

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Tramitació: Ordinària
Procediment: obert, d'acord amb l'article 22 de les Instruccions internes per a l'adequació de la
contractació dels serveis vinculats a l'execució del PECT PR15-019631 "Recuperació, potenciació
i valorització de les varietats tradicionals lledoner i caranyana de l'Empordà".

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
Les comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del
contracte s’efectuaran a través de correus electrònics a les adreces de correu electrònic que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la sol·licitud de participació i la Declaració
Responsable.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el web
del Consell Regulador. En aquest web també es publicarà informació relativa tant a la licitació,
com al contracte.
Pel que fa a l'ús de certificats digitals, d’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016,
serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica
i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de les Declaracions Responsables i
de l’oferta.
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Novena. Aptitud per contractar
1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions següents:
◦ Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar,
◦ Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec.
◦ Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
◦ Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
2. Formes d'acreditar la capacitat d'obrar
◦ La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
◦ La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
◦ La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia
significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

Desena. Solvència de les empreses licitadores
Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen
a continuació a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen.
a) Criteris per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera
L’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a
mínim, un dels mitjans següents:
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a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels cinc
últims conclusos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte
(88.426,00€)
Acreditació documental:
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats en aquest Registre.
En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i
dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la data de
creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista individual sigui inferior a
tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període
efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el
requeriment podrà ser proporcional.
b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior al valor
estimat del contracte (58.950,00 €).
Acreditació documental:
Caldrà aportar el certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui
procedent.
b) Criteris per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional
La solvència tècnica o professional mínima de l’empresari per executar aquest contracte s’haurà
d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat,
d’acord amb els mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys que inclogui l’import, dates
i el destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any de major execució haurà de ser almenys
el 70% del valor estimat del contracte (41.265,00 €)
Acreditació documental:
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s'acreditaran mitjançant certificats expedits
o visats per l'òrgan competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari.
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix ens
contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui
una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d’acreditar aquest mitjà de solvència tècnica.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants del
contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, i en concret, un equip mínim
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format per dues persones, que haurà de ser enginyer/a tècnic/a informàtic/a de gestió i/o de
sistemes per a realitzar les tasques de desenvolupament de l'objecte del contracte.
Acreditació documental:
S’acreditarà mitjançant una relació del contractista on s’inclourà la indicació concreta del
personal tècnic o unitats tècniques i còpia dels títols o acreditacions acadèmiques o professionals
exigides.
El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d’acreditar la solvència a través dels
mitjans establerts en aquests plecs.
Classificació empresarial: No

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
1. Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en una plica tancada integrada per 3 SOBRES (A, B i C) en el termini màxim de 15 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al web del Consell
Regulador.
2. La plica s'ha de lliurar a la seu del Consell Regulador de la DO Empordà a la Plaça del Sol,
s/n, CP 17600 Figueres. En el cas que es vulgui fer arribar la plica per correu postal, caldrà
haver-la dipositat en una oficina de la Societat Estatal Correus i Telègrafs SA, dins el termini
establert en l'apartat anterior i mitjançant tramesa certificada i caldrà fer arribar el document
que acrediti aquest fet (tramesa i data i hora en que s'ha lliurat a Correus) al Consell
Regulador, mitjançant correu electrònic a l'adreça info@doemporda.cat.
3. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques.
4. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal.
La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella
subscrites.
5. Les proposicions, tant els models com la documentació que les integrin, hauran d'estar
signades.
6. Contingut dels sobres:
•
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CONTINGUT DEL SOBRE A (Documentació general)
a) Declaració responsable
1. Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable , seguint el
model que s'adjunta a aquest document (Annex 1), mitjançant la qual declaren el
següent:
1. Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el seu
objecte social, es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària
de la declaració responsable té la deguda representació per presentar la
proposició i la declaració;
2. Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i
professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
3. Que no està incursa en prohibició de contractar;
4. Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat;
5. Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

2.

3.

4.

5.

6. nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les
notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic on rebre
les comunicacions relatives a la contractació.
L’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat
l’oferta que ha obtingut la millor puntuació haurà d’aportar la documentació
justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment
dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, amb caràcter previ a
l’adjudicació.
La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la
persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per
presentar la proposició.
L’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut de la totalitat de
les clàusules del document de requisits i condicions per a l’oferta, de les presents
Instruccions i demés documents que formen part del contracte, sense cap mena
d’excepció.
Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, quan es tracti d'empreses
estrangeres.

b) Declaració responsable signada sobre allotjament de dades, d’acord amb el model que
consta a l’annex 5 del plec.
c) Compromís de constitució formal en Unió Temporal d’Empreses
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la
declaració responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
•

CONTINGUT DEL SOBRE B (criteris subjectes a judici de valor)
Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada
amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i el model de formulari que
s’adjunta com a annex al Plec (Annex 2). Cal adjuntar els documents següents:
Proposta d'execució, cronograma, pla d'assistència tècnica i millores addicionals. Tots ells
d'acord amb el que s'estableix a la clàusula Quinzena.

•

CONTINGUT DEL SOBRE C (criteris mitjançant fórmules)
Les empreses licitadores inclouran en el sobre C la seva proposició econòmica, formulada
conforme al model de formulari que s’adjunta com a annex 3 al Plec i tota la informació
referent a la resta de criteris i que són l'experiència professional i la documentació que
l'acredita; la formació acadèmica i la documentació que l'acredita i els criteris ambientals,
socials i qualitatius i la documentació que els acrediten i d'acord amb el que s'estableix a
la clàusula Quinzena.

7. La inclusió en el Sobre A i B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de
l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure
en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora.
8. No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
9. Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen.
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Dotzena. Comissió de Valoració
La Comissió de Valoració té la composició que següent:
Presidència: Antoni Roig
Vocalia: Alícia Juher
Secretària: Núria Macau

Tretzena. Anàlisi i qualificació de la documentació
1. Un cop finalitzat el termini de presentació de les propostes, la Comissió de Valoració
procedirà a l’obertura del sobre A relatius a la documentació personal, i a la comprovació
i anàlisi de la documentació integrant del mateix, havent d’aixecar acta dels documents
que s’integren en cadascun dels mateixos. En el supòsit d’advertir-se l’existència de
defectes o omissions en la documentació presentada, la Comissió de Valoració, si així ho
estima oportú, podrà requerir al licitador per a la subsanació d’errors per un termini no
superior a tres dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva comunicació.
2. La Comissió de Valoració, rebutjarà les ofertes que no compleixin les condicions de
capacitat o de solvència exigides. Podrà demanar a l’efecte els assessoraments tècnics i
jurídics que consideri adients.
3. El rebuig d’ofertes pels motius recollits en l’apartat anterior es comunicarà individualment
als afectats.

Catorzena. Obertura de les propostes
1. Una vegada qualificada la documentació personal en els termes previstos en l’article
anterior, la Comissió de Valoració procedirà en el lloc i el dia assignats, a l’obertura de
propostes.
2. Els sobres que continguin les propostes de les ofertes rebutjades no podran ser oberts.
3. S'obriran els successius sobres de propostes en un acte públic al qual es convidarà els
licitadors interessats a que manifestin els dubtes que se’ls hi plantegin o demanin les
explicacions que considerin oportunes, i l’òrgan de contractació o, en el seu cas, la
Comissió de Valoració procedirà a donar els aclariments i respostes pertinents, sense que
en aquest moment es pugui fer al·lusió a cap documentació que s’hagués d’haver
presentat dins del termini d’admissió d’ofertes o de correcció o subsanació de defectes o
omissions a què fa referència l’article anterior.

Quinzena. Valoració de les propostes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als
següents criteris d’adjudicació:
1. Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (Sobre B): fins a 45 punts
Per passar aquesta fase s’ha d’obtenir un mínim de 24 punts.
Cal lliurar els següents documents:
a) Proposta d’execució: fins un màxim de 20 punts
Es presentarà una memòria on expliqui la metodologia, les tasques i recursos que s’hi destinaran
per assolir l’objecte del contracte. A més de l’adequació d’aquests aspectes al correcte
desenvolupament de l’objecte del contracte. Es valorarà l’adequació, la claredat i la concisió de
la metodologia i el grau de detall de les tasques previstes en la proposta d’execució per assolir
l’objecte del contracte en temps i en recursos utilitzats i l’alineació d’aquesta proposta amb el
plec tècnic objecte de desenvolupament.
Extensió màxima de 5 pàgines amb tipus de lletra Arial, de cos 11.
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b) Proposta de cronograma per a la verificació del servei: fins un màxim 15 punts
Es valorarà el detall, la concreció i la claredat de la proposta que ha de concretar i desenvolupar
las programació dels treballs de les tres fases de validació en l’execució del servei contractat:
2. La primera fase, com a màxim de 2 mesos de durada.
3. La segona fase, com a màxim, de 3 mesos de durada.
4. La tercera i última fase, com a màxim de 3 mesos de durada
Extensió màxima de 5 pàgines amb tipus de lletra Arial, de cos 11.
c) Proposta base d’un pla d’assistència tècnica especialitzada in situ de formació per al
personal tècnic i/o administradors del Consell Regulador i cellers adherits a la Denominació
d'Origen: fins un màxim de 8 punts.
Es presentarà un proposta amb la finalitat de concretar el funcionament de l'APP pública i el WEB
públic, gestió del backoffice per a l'administració, actualització dels continguts de l'eina, gestió
de dades i l’assistència tècnica necessària durant els cinc anys següents al lliurament de la versió
definitiva.
Es valorarà la coherència en la distribució de les accions en el cronograma, els mitjans escrits i
visuals proposats, la concreció i la claredat del pla proposat.
Extensió màxima de 2 pàgines amb tipus de lletra Arial, de cos 11.
d) Millores addicionals: fins un màxim 2 punts
Identificació de riscos potencials i propostes de solució en la funcionalitat del web i/o app. Es
valorarà la idoneïtat i aplicabilitat de fins a 5 millores relatives a les funcionalitats de la web i/o
de l’app no establertes al plec tècnic, amb una puntuació de 0,4 punts per a cadascuna d’elles.
No es valorarà cap millora que no tingui relació amb l’aspecte funcional ni més de les 5
establertes.
Per a cadascun dels criteris subjectes a judici de valor, es realitzarà la valoració següent:
◦ 0% del total de punts del criteri si l’òrgan de contractació considera que els elements
oferts no s’ajusten gens al criteri o no es presenta documentació suficient per a
valorar-lo.
◦ 25% del total de punts del criteri si l’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al criteri.
◦ 50% del total de punts del criteri si l’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al criteri.
◦ 75% del total de punts del criteri si l’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al criteri.
◦ 100% del total de punts del criteri si l’òrgan de contractació considera que els
elements oferts s’ajusten de manera excel·lent al criteri.
2. Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre C): fins a 55 punts
a) Preu (màxim 10 punts):
El preu màxim de licitació es de 58.950,00 € (sense IVA). Els licitadors hauran d'igualar
o rebaixar aquest preu en les seves ofertes. S’atorgaran 10 punts a l’oferta (o ofertes)
que presentin un preu menor. La resta es calcularan d’acord amb la fórmula següent:

D'on:
Pi: punts de l’oferta i
P: punts del criteri preu
Oi: preu de l’oferta i
Om: preu de la millor oferta
IL: import de licitació
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b) Criteris qualitatius quantificables automàticament (màxim 45 punts):
Experiència professional: fins un màxim 30 punts.
Concepte

Puntuació

Màxim

Productes elaborats i serveis prestats
relacionats amb la creació d'eines i sistemes
de traçabilitat, GIS i aplicacions mòbils

2 punts per cada producte o
servei realitzat

20 punts

Productes elaborats i serveis prestats de
2 punts per cada producte o
desenvolupament de plataformes webs per a servei realitzat
la digitalització de processos de cellers i
viticultors, digitalització de Consells
Reguladors, traçabilitat de cellers i projectes
de Bussiness Intelligence amb Power Bi
específics del sector vitivinícola

10 punts

Acreditació documental:
S’acreditarà mitjançant un certificat de bona execució de l’empresa, administració o entitat
corresponent que va encarregar el producte/servei amb indicació de les tasques relacionades i
la temporalitat de cada una.
Formació acadèmica reglada: fins un màxim 7 punts.
Concepte

Puntuació

Màxim

Diplomatura, llicenciatura o grau en els
1 punt per titulació
àmbits d’informàtica (gestió i/o sistemes),
enologia, enginyeria agrària, dels aliments,
industrial i química

3 punts

Màster en els àmbits d’informàtica, GIS,
1 punt per titulació
enologia, enginyeria agrària, dels aliments,
industrial i química

2 punts

Formacions relacionades amb l'objecte del
contracte (mín. 20 hores)

2 punts

1 punt per formació

Acreditació documental:
S’acreditarà amb fotocòpia del títol dels estudis realitzats o certificat de les formacions
realitzades.
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Criteris ambientals, socials i qualitatius: fins un màxim 8 punts.
Concepte

Puntuació

Màxim

ISO o acreditacions ambientals

1 punt per cada certificació aportada

2 punts

Reconeixements a la qualitat en 1 punt per cada premi o distinció
4 punts
desenvolupaments realitzats
atorgats en reconeixement de la qualitat
de productes creats per l'empresa
similars a l'objecte del contracte
Consums energètics empresa
provinents de renovables

1 punt si el contracte d'aprovisionament 1 punt
energètic de la seu de l'empresa acredita
consumir energia renovable en un 100%

Mesures d'equitat de gènere

1 punt si la plantilla de l'empresa està
integrada per un 45% de persones d'un
gènere i un màxim del 55% de l'altre

1 punt

Acreditació documental:
S’acreditarà amb fotocòpia de la documentació que acrediti certificacions, premis, distincions,
consum energètic i composició de la plantilla de l'empresa.
3. La Comissió de Valoració valorarà les ofertes i les classificarà per ordre descendent, mitjançant
l’aplicació dels criteris de valoració inclosos en el Quadre de Característiques del contracte.
Identificarà l’oferta que considera més avantatjosa o, si escau, sobre la procedència de declarar
deserta la licitació.
4. La Comissió de Valoració remetrà la seva valoració a l’òrgan de contractació. Tanmateix,
l’òrgan de contractació podrà apartar-se, motivadament, de la solució contemplada en l’informe
de la comissió de Valoració.
5. Un cop acceptada la proposta de la Comissió de Valoració per l’òrgan de contractació, es
requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini
de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa de les dades que siguin necessàries.
6. Així mateix, en el procés de valoració de les ofertes es podran rebutjar les propostes que no
guardin relació amb la documentació examinada i admesa, excedeixi del pressupost base de
licitació, variï substancialment del model establert, contingui un error manifest en l’import de la
proposta, o per part del licitador es reconegui que es susceptible d’error o inconsistència que
comporta que no sigui viable.

Setzena. Ofertes desproporcionades o anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
(criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
el criteri següent:
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.
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c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica:
• Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions.
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions
de criteris avaluables de forma automàtica:
• Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.
1. L’òrgan de contractació podrà no adjudicar el contracte a un licitador quan presenti una
oferta, que prèvia justificació, es presumeixi motivadament que la proposta pot no ésser
complida com a conseqüència de la inclusió en la mateixa de valors anormals o
desproporcionats, de conformitat amb el que s’indicarà als apartats següents.
2. Quan s’identifiqui una oferta que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, la
Comissió de Valoració donarà audiència per un termini de cinc dies al licitador per a què
justifiqui la valoració de les ofertes i podrà sol·licitar els informes interns o externs tècnics
necessaris. L'òrgan de contractació podrà estimar si l’oferta pot ser complida com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats. Si entén que no pot
ser-ho, podrà:
◦ declarar deserta la licitació
◦ acordar l’adjudicació a favor de la següent proposta econòmicament més avantatjosa,
si fos possible,
◦ adjudicar el contracte a la proposta considerada anormal, exigint que es constitueixi
una garantia definitiva de fins a un 20 per 100 de l’import d’adjudicació i fixant els
mecanismes de seguiment adients per tal de verificar una correcta execució del
contracte, sense que comporti una reducció de la qualitat dels serveis contractats.

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
En qualsevol moment previ a l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació podrà desistir
del procediment. El desistiment no comporta per ell mateix cap responsabilitat del Consell
Regulador davant els licitadors, si aquest punt no ha estat assumit en el Quadre de
característiques del contracte.
En el supòsit en què l’òrgan de contractació declari desert el contracte, procedirà a dictar l’acte
corresponent i a la seva publicació. Per a declarar desert el contracte, l’òrgan de contractació
haurà de motivar la seva resolució amb referència als criteris d’adjudicació que figuren al Plec
de Condicions Particulars o en el document de requisits i condicions per l’oferta.

Divuitena. Formalització dels contractes
1. Un cop adjudicat el contracte, es procedirà a las seva formalització.
2. El contracte es formalitzarà mitjançant document privat, dins del termini màxim d’un 15
dies a comptar des del dia següent a la comunicació de l’adjudicació a l’adjudicatari.
3. Quan per causes imputables al contractista no s’hagués formalitzat el contracte dins del
termini establert, l’òrgan de contractació podrà acordar-ne la resolució.
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4. Els
1.
2.
3.
4.
5.
6.

contractes que celebri el Consell Regulador inclourà les següents determinacions:
La identificació de les parts
L’acreditació de la capacitat dels signataris per subscriure el contracte
La definició de l’objecte del contracte
El preu
La durada del contracte i la determinació de l'inici de la seva execució
Els plecs de clàusules i tots els documents de requisits i condicions necessaris per a
la presentació d’ofertes, elaborats pel Consell Regulador
7. L’oferta del candidat seleccionat.
5. El document contractual no podrà incloure estipulacions que estableixin drets i obligacions
per a les parts diferents dels que es preveuen en el Plec o en el document de requisits i
condicions, concretats, en el seu cas, en la forma que resulti de l’oferta de l’adjudicatari.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Dinovena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme
amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la
persona responsable del contracte.

Vintena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i
els terminis parcials fixats.
2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, el Consell Regulador podrà optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte.
El Consell Regulador tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment,
per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.

Vint-i-unena. Abonaments a l’empresa contractista
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques,
per mitjà dels documents que acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte.
El pagament del servei es durà a terme, prèvia presentació de factura i conformitat de la
persona responsable del contracte, de la manera següent:
a) 30% de l'import del preu final ofert, al finalitzar el desenvolupament de la fase 1 "Base"
i una vegada validat el resultat del lliurament.
b) 50% de l'import del preu final ofert, al finalitzar el desenvolupament de la fase 2 "Web" i
una vegada validat el resultat del lliurament.
c) 20% de l'import del preu final ofert, al finalitzar el desenvolupament de la fase 3 "App" i
una vegada validat el resultat del lliurament.
Dades per la presentació de les factures:
L’òrgan de contractació: president del Consell Regulador
El número d’expedient del contracte: 2022/004

Vint-i-dosena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per al

15

Consell Regulador o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte.

Vint-i-tresena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat.
b) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions, lliurament dels
treballs i desenvolupament de les accions de comunicació amb el Consell Regulador
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
c) L’aplicatiu objecte del contracte, així com en tota la documentació, publicitat, imatge o
material que es generi amb motiu de l’execució del contracte, l’empresa adjudicatària
haurà de fer un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de
les dones o estereotips sexistes, i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, presència
equilibrada de dones i homes, diversitat, coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats
de gènere.
d) L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta següents:
◦ Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
◦ Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació o durant l’execució dels contractes.
◦ Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
◦ Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
◦ Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
e) L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els
seus serveis en les dependències del Consell Regulador.
◦ L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o
responsable integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions
actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant el Consell Regulador en
tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.

Vint-i-quatrena. Modificació del contracte
El contracte no es pot modificar.
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IV DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Vint-i-cinquena. Cessió del contracte
No s'admet la cessió del contracte.

Vint-i-sisena. Subcontractació
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte. L’òrgan de contractació haurà d’autoritzar de forma prèvia i expressa
la subcontractació de les parts del contracte que l’adjudicatària desitgi dur a terme.

Vint-i-setena. Revisió de preus
La revisió de preus no és aplicable a aquest contracte.

IV DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-vuitena. Recepció i liquidació
El Consell Regulador determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la
seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o
defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta
de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Un cop verificat que els serveis s'hagin prestat en el termini establert i d'acord amb les
característiques exigides es procedirà a la signatura de l'acta de comprovació de les actuacions,
d'acord amb el model que s'adjunta com Annex 4.

Vint-i-novena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98
de la Llei de Contractes del sector públic relatiu a la successió del contractista.
• La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
• El mutu acord entre el Consell Regulador i el contractista.
• La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
• La demora en el pagament per part del Consell Regulador per un termini superior a sis
mesos.
• L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
• L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte.
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El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable
a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos
a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant
l’execució del contracte.
La imposició de dos infraccions molt greus dins un termini d’un any respecte a
l’incompliment o els retards reiterats en el pagament dels salaris i a l’incompliment de la
resta de condicions laborals establertes en el conveni sectorial.

Trentena. Arbitratge i Jurisdicció competent
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte o acte jurídic, les
parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona de l’Associació a les
Comarques Gironines per a l’Arbitratge, al qual s’encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i
l’administració de l’arbitratge, tot obligant-se des d’ara a l’acompliment de la decisió arbitral.

ANNEXOS
Annex
Annex
Annex
Annex
Annex

1.
2.
3.
4.
5.

Model
Model
Model
Model
Model

declaració responsable
de proposta tècnica amb judici de valor
d’oferta de criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules
acta de conformitat
de declaració responsable d’allotjament de dades

Altra informació:
Consultes administratives i tècniques: Consell Regulador DO Empordà. Tel +34 972 50 75 13
info@doemporda.cat
Lloc de presentació de les ofertes: Consell Regulador DO Empordà Pl. del Sol, s/n -17600Figueres
Perfil del Contractant: https://www.doemporda.cat/ca/pect.html
Web institucional: https://www.doemporda.cat/

Signat

El President del Consell Regulador de la DO Empordà,
a Figueres, en la data de la signatura electrònica
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ANNEX 1 DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb
DNI/NIE núm ......................................................, en nom propi/en qualitat de representant
legal de la persona física/jurídica .................................................................................,
amb NIF núm. ............................................... i als efectes de licitar en la present contractació,
Exp. (2022/004) el contracte del servei pel desenvolupament d’una eina online moderna i
interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps dels cellers
per poder ser més productiu.
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
• Que l’entitat que presenta té capacitat jurídica i d’obrar suficient
• Respecte de la solvència requerida:
Que compleix amb la solvència requerida i que no es troba compresa en cap de les
circumstàncies de prohibició per contractar. En aquest sentit, em comprometo a aportar la
documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
Que compleix amb la solvència requerida basant-se en mitjans d’altres entitats, que acredita
adjuntant a aquesta declaració responsable el model de compromís per la integració de la
solvència amb mitjans externs que figura en els annexos, i que no es troba compresa en cap de
les circumstàncies de prohibició per contractar. En aquest sentit, em comprometo a aportar la
documentació acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
• Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal; que compleix les obligacions
legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
• Que la plantilla de l’empresa, estant-hi obligada, està integrada per un nombre de
persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%, o que s’ha adoptat alguna de
les mesures alternatives previstes en l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril.
• Que l’empresa, llurs empreses filials o vinculades i els subcontractistes d’aquesta
contracte es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de
seguretat social, i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
• Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament
cert.
• Que la presentació de l'oferta suposa l’acceptació incondicionada per part de l'empresa
del contingut de la totalitat de les clàusules del document de requisits i condicions per a
l’oferta i demés documents que formen part del contracte, sense cap mena d’excepció.
• Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera i el contracte s’executi en territori
espanyol, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre,
per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
• Que autoritzo l’òrgan de contractació per tal que dugui a terme les comunicacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte de l’expedient
de contractació de manera electrònica i designo com a persona autoritzada per a rebre
les notificacions corresponents a:
Persona autoritzada:......................................................................
NIF de la persona autoritzada:.........................................................
Correu electrònic per a rebre les notificacions:...................................
Mòbil de l’empresa (opcional):.........................................................
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Per
a
empreses
que
conformen
grup
empresarial:
que
l’empresa
....................................
forma
part
del
grup
empresarial ....................................... i que l’empresa/les empreses del mateix grup
(nom de les empreses)............................................................... es presenta/en
també a la present licitació.
Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb
la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació
requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable a (lloc).......................................... i en
la data de la signatura digital
Signatura

*D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament del Consell
Regulador de la DO Empordà amb la finalitat de gestionar les notificacions electròniques amb
entitats i ciutadans. Les dades no seran cedides a terceres persones excepte en els casos
previstos legalment. Un cop finalitzi el procediment conservarem les seves dades com a part de
l’arxiu d’expedients del Consell Regulador de la DO Empordà per obligació legal. En qualsevol
moment, pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió i exercir la resta dels seus drets, mitjançant
un escrit adreçat al
Consell Regulador de la DO Empordà
Delegat de Protecció de Dades: info@doemporda.cat / 972 50 75 13
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ANNEX 2 MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA AMB JUDICI DE VALOR
El/la
Sr./Sra.........................................en
nom
i
representació
de
l’empresa........................................................ amb domicili a .......................................,
al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte del servei pel desenvolupament d’una eina online moderna i
interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps dels cellers
per poder ser més productiu, amb expedient número 2022/004, es compromet a executar-lo
amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb la següent proposta:
Criteris subjectes a judici de valor: fins un màxim de 45 punts
Criteris

No Si

Proposta d’execució
Cronograma
Pla d’assistència tècnica especialitzada
Millores addicionals

I per què consti, signo aquesta proposta a (lloc).................................................... i en la
data de ..............................

Signatura
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ANNEX 3 MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ
DE FÓRMULES
El/la
Sr./Sra.........................................
en
nom
i
representació
de
l’empresa........................................................ amb domicili a .......................................,
al carrer................................. número ............, i amb NIF .................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte del servei pel desenvolupament d’una eina online moderna i
interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps dels cellers
per poder ser més productiu, amb expedient número 2022/004, es compromet a executar-lo
amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats següents:
1. Criteri preu: fins un màxim de 10 punts
Preu
(IVA no inclòs)

Criteris

IVA

Preu total
(IVA inclòs)

Preu
2. Altres criteris de valoració automàtica: fins un màxim de 45 punts
Criteris

NO

SI

Experiència professional
Formació acadèmica reglada
Criteris ambientals, socials i qualitatius

I per què consti, signo
de ..................................

Signatura
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aquesta

proposta

a

(lloc)

......................

i

en

la

data

ANNEX 4 ACTA DE CONFORMITAT
Contracte de desenvolupament d’una eina online moderna i interactiva amb el celler que doni
una informació confiable i que optimitzi el temps del cellers per poder ser més productiu
Nº Expedient: 2022/004
Proveïdor: ...........................................

NIF: .......................

Import: .................... € (IVA inclòs)
L'objecte del contracte és el desenvolupament d’una eina online moderna i interactiva amb el
celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps del cellers per poder ser més
productiu, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació i estan
motivats per la necessitat de donar resposta a la necessitat definida en el PECT de creació d'una
aplicació que interaccioni de forma eficient i moderna amb el celler i viticultor. En el projecte
s'explica que tots els cellers emparats dins una denominació d'origen de qualsevol territori
europeu estan sotmesos a controls exhaustius per tal de poder certificar que els seus productes
tenen garantia d'origen i qualitat. En el transcurs d'aquests controls els consells reguladors hi
juguen un paper molt important expedint la majoria de certificats, permisos i realitzant la major
part de controls necessaris que posteriorment els cellers han d'utilitzar per poder dur a terme
les auditories anuals sense incidències.
Els procediments de control de traçabilitat, estocs, moviments de vins, expedició de certificats i
distintius, analítiques, aforaments de cellers i vinya, etc. es realitzen a base de sistemes
antiquats, poc productius i amb un ús molt poc eficient de les noves tecnologies que permetin
rapidesa, tractament de dades, interacció de les parts, cerca d'informació i en el que es fa un
malbaratament de recursos innecessaris com un excés de l'ús del paper i del temps.
El termini per a l’execució de tots els treballs inclosos en aquest projecte és de 7 mesos a iniciar
des del perfeccionament del contracte, que es farà amb la signatura del mateix.
El contracte es signa amb data de ...........................
La data de conclusió del contracte és el dia ...................., un cop comprovat que:
-...................................................................................
-...................................................................................
-...................................................................................
I signen aquesta acta amb conformitat amb el que s’hi expressa i als efectes tant de la
comprovació que els serveis prestats s'ajusten als contractats com de la necessitats de justificar
els terminis d'execució demanada per la DGAL als efectes de justificació de la despesa del PECT.

Pel Consell Regulador de la DO Empordà
............................................
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Per l'empresa............................
............................................

ANNEX 5 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ALLOTJAMENT DE DADES
El/la Sr./Sra............................................................................................ en (nom propi /
en nom i representació de l’empresa) amb NIF..................,
DECLARO
PRIMER. Que el/s servidor/s on figuraran les dades personals responsabilitat de l’òrgan de
contractació, que tractaré en qualitat d’encarregat del tractament per prestar els serveis objecte
del contracte:
- Estaran ubicats a (especificar)
- Els serveis associats als servidors es prestaran des de (especificar)
SEGON. Que en relació als servidors on figuraran les dades:
[ ] NO té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats als servidors.
[ ] Subcontractarà el/s servidor/s i/o serveis associats als servidors, per la qual cosa informa de:
- Nom i dades fiscals del subcontractista:
- Perfil empresarial del subcontractista:
- Condicions de solvència professional o tècnica del subcontractista:
TERCER. Que, mentre sigui vigent la relació contractual, em comprometo a comunicar qualsevol
canvi que es produeixi de la informació proporcionada en els apartats anteriors.
QUART. Que em comprometo a aportar els documents que demostrin la veracitat d’aquesta
declaració responsable si així se’m requerís.

I en deixo constància signant la present declaració a (lloc) ...................................... i en la
data de la signatura electrònica.
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